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Obed & Lunch
Pondělí:    Krémová polévka s modrým sýrem, restovanou hruškou a ořechy
                    Sezónně: Dýňový krém
                     Irská hovězí pečeně se šťouchanými bramborami 
               a houbovou omáčkou
               Canneloni plněné dýní a ricottou s vepřovým ragů
               Pomalu dušená zelenina s paprikou a fazolemi 
               v rajčatovo-kokosové omáčce, rýže                
Úterý:       Domácí drůbeží vývar se zeleninou a knedlíčky
                     Sezónně: Dýňový krém
                     Kohout na víně s čerstvými tagliatellemi
               Domácí sekaná s fialovými bramborami a omáčkou 
               z pečených červených paprik              
               Pečený lilek plněný sušenými rajčaty, fetou 
               a čerstvým špenátem, pyré z červené čočky
Středa:      Středomořská rybí polévka s petrželkovým pestem
                     Sezónně: Dýňový krém  
                     Glazovaná konfitovaná kachna s pomeranči 
               a čočkou beluga       
               Pluma steak z krkovice se zázvorem, jasmínovou rýží 
               a nakládanou ředkvičkou
               Risotto s hlívou ústřičnou, čerstvým špenátem 
               a kozím sýrem

Čtvrtek:    Tomatový krém s parmezánovým chipsem 
                     Sezónně: Dýňový krém  
                     Pečená 1/4 kuřete s fíky a marsalou, rýžový pilaf       
               Pečená krkovice na červeném víně se sušenými 
               švestkami a batátovým pyré
               Spanikopita - křehké filo těsto plněné citrónovými 
               bramborami, jogurtový dip
Pátek:       Cuketový krém s pestem ze sušených rajčat
                    Sezónně: Dýňový krém  
                     Grilovaná vepřová panenka s pyré z topinaburu 
               a omáčkou salsa verde 
               Kukuřičná kuřecí prsa s černými fazolemi 
               a tomatovou salsou
               Vegetariánské zeleninové kari s jasmínovou rýží, 
               smaženými šalotkami a koriandrem
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Polévka - 55 Kč | Polévka k daily special - 30 Kč



  

ˇObed & Lunch
Monday:    Creamy blue cheese with roasted pear and walnuts
                     Seasonally: Pumpkin cream
                     Irish silverside roast with mashed potatoes 
               and mushroom sauce
               Ricotta and pumpkin canneloni with pork ragu
               Vegetable stew in tomato and coconut milk 
               with peppers and beans, rice
Tuesday:    Chicken broth with vegetables and dumplings
                     Seasonally: Pumpkin cream
                     Coq Au Vin with fresh tagliatelle
               Meatloaf with purple potatoes and roasted red 
               pepper coulis               
               Roasted aubergine stuffed with sun dried tomatoes, 
               feta and fresh spinach, red lentil puree
Wed:        Mediterranean fish soup with parsley pistou
                     Seasonally: Pumpkin cream
                     Orange glazed confit duck with beluga lentils       
                Ginger and soy glazed pork pluma steak, 
                jasmine rice and pickled daikon
                Risotto with oyster mushrooms, fresh spinach 
                and goat cheese
Thursday:  Cream of tomato with parmesan chips
                     Seasonally: Pumpkin cream
                     Roasted 1/4 chicken with figs and marsala wine 
               with rice pilaf       
               Pork neck with dried plums in red wine and sweet 
                potato puree
                Spanikopita with lemon potatoes and garlic jogurt
Friday:      Cream of zucchini with dried tomatoes pesto
                     Seasonally: Pumpkin cream
                     Pan roasted pork loin with jerusalem artichoke 
               puree and salsa verde
               Corn fed chicken breast (FR) with cuban black 
               beans and tomato salsa
               Vegetables in green curry with jasmine rice, 
               fried shallots and coriander
         

Soup of the day - 55 CZK | Soup with daily special - 30 CZK
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